ATIVIDADES REFERENTE AO DIA 01/06/2020 - 5 °ANO
Aluno(a)____________________________________________________________
Data de envio: 01/06/2020
Data de devolução: 08/06 /2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF05CI02)
Unidade Temática:Matéria e energia
Objetos de Conhecimento: Propriedades físicas dos materiais, Ciclo hidrológico,consumo consciente , reciclagem .

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
DATA DE ENTREGA: 08/06/2020
Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental - Geografia
Atividade referente ao dia 04/06/2020
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida
Objeto de Conhecimento: Qualidade ambiental
Habilidades ( EF05GE10) (EF05GE11)
1) O planeta Terra é um super organismo que vive em equilíbrio, contudo o homem tem
desempenhando um papel negativo na natureza, quebrando esse equilíbrio. Portanto,
relacione as consequências desse desequilíbrio com as atitudes a serem tomadas pela
humanidade para impedir a destruição da natureza.
(A) Excesso de lixo
(B) Falta de água
(C) Aquecimento Global
(D) Extinção de espécies
(
(
(
(

)
)
)
)

Não poluir os rios, tomar banhos rápidos, fechar as torneiras.
Evitar o desmatamento, as queimadas e a caça.
Andar a pé, colocar filtros de fumaça em fábricas.
Consumir produtos naturais, evitando enlatados e outros produtos que tenham embalagens.

2) O homem tem se comportado como um ser inconsequente ao explorar os recursos
naturais. Provoca queimadas que, além de produzir o gás carbônico (CO2) matam os
animais e os vegetais. O solo da região fica desgastado, apresenta buracos e deslizamento
de terra.
Assinale a alternativa que contém o fator de desequilíbrio ambiental que não está relacionado
com o texto anterior.
(A) Produção de alimentos.
(B) Efeito Estufa.
(C) Ação do homem sobre a fauna e a flora.
(D) Produção de lixo.
3) Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três
pessoas sofrerão carência de água caso não haja mudanças no padrão atual de consumo
do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se
a disponibilidade global, seria:
(A) Desenvolver processos de reutilização da água.
(B) Explorar leitos de água subterrânea.
(C) Ampliar a oferta de água captando-a em outros rios.
(D) Captar águas pluviais.
(E) Importar água doce de outros estados.

4) Escreva 5 atitudes que devemos tomar para preservar o Meio Ambiente.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)

ARTES

Nome:_______________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 01/06/2020
DATA DE ENTREGA: 08/06/2020
Atividade referente ao dia 04/06/2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Elementos da linguagem
Habilidades : (EF15AR02A)
Usando as cores quentes e frias, faça uma linda ilustração sobre a poesia abaixo.
A NATUREZA
Há quem fala em natureza
E imagina algo distante:
Se põe fogo na floresta
Grande mata, uma floresta,
O que solta um balão,
Um animal, um elefante.
Ele faz o que não presta
Ao jogar lixo no chão.
Saiba que a natureza
Não é só coisa gigante.
Cuide bem da natureza
Também são pequenas coisas
No que está ao seu alcance.
Preservá-la é importante.
Muito faz, quem faz um pouco
Pense isto e passe adiante.
Sylvio Luiz Panza

O5 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 06/06/2020

Data da entrega: 08/06/2020

Objeto de conhecimento: Narrativas religiosas

Habilidade: (EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes
culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a memória.
CAÇA-PALAVRAS – LINGUAGENS SAGRADAS
(Encontre no quadro, as palavras em destaque)
As LINGUAGENS Sagradas são usadas para expressar IDEIAS e repassar
ensinamentos ligados à religião. Existem várias formas de linguagem SAGRADA.
Algumas delas:
ARTE – a arte sagrada pode ser representada de várias maneiras, entre elas:


VITRAIS



ESCULTURA



PINTURA




MOSAICO
MÚSICA



DANÇA
TEXTOS – os textos
sagrados
são
MITOS,
DOUTRINAS etc. usados
para
contar
histórias,
explicar
fenômenos
e
determinar regras. Estes
textos aparecem como :
 Textos orais


Textos ESCRITOS



LIVROS sagrados

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE GEOGRAFIA – 5º ANO

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 02/06/2020
Data da entrega: 08/06/2020
Objetos de conhecimento: Sistema de orientação.
Habilidade:(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos
e humanos nas paisagens urbanas e rurais.

1-Escreva nos quadrinhos os nomes dos pontos
cardeais.
Lembre-se que o Leste é onde o sol nasce.

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
Observe ao lado, alguns dos
símbolos sagrados usados nas
diferentes religiões e faça um
colorido bem bonito.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA ´- 5º ANO
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 01/06/2020

Data da entrega: 08/06/2020

Objetos de conhecimento: Problemas: adição e subtração de números naturais .
Habilidades:(EF05MA07) : Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo:

Resposta _____________
Ideia _________________

b)Em uma escola, há 1.486 alunos estudando no horário da manhã e 894 alunos estudando no turno
da tarde. Quantos alunos há nesta escola?

Resposta _____________

Ideia _________________

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 03/06/2020

Data da entrega: 08/06/2020

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA – 5º ANO

Objetos de conhecimento: Problemas: adição e subtração de números naturais
Habilidades (EF05MA07) : Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo:
1- Rafael resolveu as operações a seguir. Será que ele encontrou o resultado correto?
Verifique e corrija a operação que está errada.
a)
864
b) 936
c) 657
d) 1023
+138

+108

+ 478

+ 128

1.002

1.044

1.046

1.151

2- Calcule as somas a seguir e responda às perguntas:



Quando trocamos a ordem das parcelas o resultado se altera?



Qual é a propriedade da adição que foi trabalhada acima?

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA – 5º ANO
Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 05/06/2020

Professora: Regina Coely
Data da entrega: 08/06/2020

Objetos de conhecimento: Problemas: adição e subtração de números naturais .
Habilidade (EF05MA07) : Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo:

SUBTRAÇÃO
1-

Marque (X) nas alternativas que completam a frase. Usamos a subtração para...
(
(
(
(

) tirar uma quantidade da outra
) juntar quantidades;
) comparar duas quantidades (quanto a mais? Quanto falta?
) dividir quantidades

2 - Complete as frases.
a- O sinal da _________________________é – (
Os termos da subtração são: minuendo,
_____________
ou diferença.
b- O

____________).
_______

________________________é sempre o maior termo da subtração.

3-Calcule o resultado das subtrações e responda.
a. 15 – 9 =
b. 15 – 15 =

c. 9 – 15 =
Qual das subtrações você não pôde efetuar? Por quê?

,

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 5º ANO. DIAS LETIVOS 01, 03 e 05/06/2020
DATA DE ENVIO: 01/06/2020

DATA DE ENTREGA: 08/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME:______________________________________________________________________________
TURMA:_____________________________________________________________________________
OBJETO DE CONHECIMENTO: Tonicidade e classificação das palavras quanto à sílaba tônica.
HABILIDADE: (EF05LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Atividades de
fixação.

ATIVIDADES
1- Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas.
a- Glúten, ruim, revólver, amigo
b- Felicidade, hangar, botox, tênis
c- Órgão, gratuito, plateia, pólen
d- Libido, fácil, ímpar, álibi.
2- Indique a posição da sílaba tônica das palavras...
a- Oxítonas; ________________________________________________________________
b- Paroxítonas; _____________________________________________________________
c- Proparoxítonas; ___________________________________________________________
3- Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona.
abcde-

Rapidamente ________________________ f- Vírus _____________________________
Açúcar _____________________________ g- Dinâmico _________________________
Ali _________________________________ h- Aipim ____________________________
Tabu _______________________________ i- Menu ____________________________
Sótão _______________________________

4- Identifique a sílaba tônica das seguintes palavras.
a- Fênix ______________________________
b- Sozinho ____________________________
c- Geladeira ___________________________
d- Órfão ______________________________
e- Caráter _____________________________
f- Felizmente __________________________
5- Classifique as palavras em paroxítonas e proparoxítonas.
a- Rubrica _____________________________________
b- Filantropo ___________________________________
c- Antídoto ____________________________________
d- Recorde ____________________________________

6- Acentue corretamente as seguintes palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
a- cipo

b- fosforo

c- estomago

d- pure

e- biceps

f- juri

g- latex

7- Assinale e corrija as palavras oxítonas e paroxítonas que estão erradamente acentuadas.
a- Côco ________________________________________
b- Urubú _______________________________________
c- Baú _________________________________________
d- Higiêne ______________________________________
e- Alí __________________________________________
f- Açaí _______________________________________
g- Jóia _______________________________________
h- Dêem ______________________________________
i- Proibído ____________________________________
j- Bênção _____________________________________
k- Ítem ________________________________________
8- Indique a alternativa que apresenta uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona.
a- Dia, recorde, válido
b- Azul, bênção, míope
c- Noz, ruim, acadêmico
d- Saci, tórax, higiene
9- Assinale as palavras proparoxítonas:
(

) óculos

(

(

) maneira (

) biblioteca
) romântico

(

) patins

(

) elétrico

(

) pêssego

(

) próximo

(

) está

( ) jabuti

(

) difícil

(

) mínimo

(

) último

(

) você

Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo

ATIVIDADES COM TIRINHAS – PRONOME PESSOAL E DE TRATAMENTO

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 5º ANO DIA LETIVO 02/06/2020

DATA DE ENVIO: 01/06/2020

DATA DE ENTREGA: 08/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: _______________________________________________________________
TURMA: ______________________________________________________________
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da humanidade[...].
HABILIDADE: (EF04HI01 ) : Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço,
com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo.

Leia o texto a seguir com atenção e depois responda as perguntas.

O que é História
Diz-se algumas vezes: “ A história é a ciência do passado.” É [ no meu modo de ver ] falar errado[...]
Há muito tempo [...] Michelet e Fustel de Coulanges nos ensinaram a reconhecer: o objeto da História
é [...] o homem. Digamos melhor: os homens. [...] Por trás dos escritos [...] e das instituições [...] são
os homens que a história quer capturar. [...]
Do caráter da História como conhecimento dos homens decorre sua posição específica [...]
Ciência dos homens, dissemos. É ainda vago demais. É preciso acrescentar: “ dos homens, no tempo.”
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 52-54.

Michelet e Fustel de Coulanges: importantes historiadores franceses do século XIX.
1- Que ideia o autor do texto critica?
________________________________________________________________________________
2- Para o autor do texto o que é a História?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Com base neste texto e no que você aprendeu sobre o assunto, qual a importância do tempo para
a História?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Você tem conseguido usar bem o seu tempo? Tem conseguido conciliar estudo e lazer?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
DATA DE ENTREGA: 08/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 05/06/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF01P5)
1 – Vamos conhecer o jogo SHISIMA, ele é originário do Quênia e é muito divertido. Depois de
ler as regras construa seu próprio jogo em uma folha de papel e realize partidas com seus
familiares.
Não se esqueça de relatar no verso dessa folha o que achou do jogo africano! Boa Sorte!

